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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar lebih dari tiga 

kali dalam sehari baik cair maupun lembek. Diare merupakan salah satu penyebab 

tingginya morbiditas dan mortilitas pada balita di seluruh dunia dengan 3 juta 

kematian tiap tahunnya (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2011). 

Usia balita adalah usia yang paling mudah terkena diare karena sistem 

kekebalan tubuh pada anak masih rendah sehingga mudah diserang oleh bakteri 

(Kemenkes RI, 2011c). Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Riskesdas 

tahun 2013 prevalensi diare di Indonesia mencapai angka 7%, dan berdasarkan 

kelompok usia prevalensi tertinggi adalah pada usia 1-4 tahun yaitu 12,2% 

(Kemenkes RI, 2011c). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurwidiati 

tahun 2010 kasus diare pada tahun 2008 di RSUD Dr. Moewardi terdapat sekitar 

657 kasus. Angka tersebut menempati pringkat 10 penyakit dan lebih dari 50% 

kasus merupakan pasien anak. 

Diare akut adalah suatu penyakit dimana pasien mengalami buang air 

besar dengan konsistensi cair dan frekuensi lebih dari tiga kali dalam sehari 

selama kurang dari satu minggu (Ikatan Dokter Anak indonesia, 2009). Penyebab 

diare akut adalah bakteri, virus dan parasit seperti protozoa dan cacing (World 

Gastroenterology Organisation, 2008). Antibiotik adalah salah satu terapi untuk 

diare akut namun harus berdasarkan adanya indikasi seperti diare berdarah yang 

biasa disebut dengan disentri (Ikatan Dokter Anak indonesia, 2009). Selain itu, 

diare akut yang terjadi pada balita paling banyak disebabkan oleh rotavirus yang 

dapat ditanggulangi dengan vaksin (Kemenkes RI, 2011c). Sehingga tidak semua 

diare akut pada balita harus diberikan antibiotik, terlebih yang disebabkan karena 

virus. Antibiotik dapat digunakan sebagai terapi empirik pada diare jika patogen 

penyebab diketahui (World Gastroenterology Organisation, 2008). Dampak dari 

penggunaan antibiotik yang tidak tepat pada diare akut adalah resistensi bakteri, 
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memperpanjang lama diare dan diare sulit disembuhkan (Ikatan Dokter Anak 

Indonesia, 2011). 

Diare akut dibagi menjadi dua yaitu diare akut infeksi yang disebabkan 

oleh mikroorganisme dan diare akut non infeksi yang disebabkan karena kondisi 

psikologi (Fithria and Di’fain, 2015). Kemudian diare akut infeksi dibagi lagi 

menjadi dua yaitu diare inflamasi dan diare non inflamasi dimana diare inflamasi 

ditandai dengan adanya darah dalam tinja (disentri) dan terdapat leukosit dalam 

tinja (Amin, 2015). Pemberian antibiotik pada diare akut infeksi hanya berguna 

untuk pasien yang memiliki indikasi diare inflamasi, infeksi bakteri dan adanya 

patogen yang dapat ditandai dengan adanya leukosit, amoeba dan yeast cell dalam 

tinja (Guarino et al., 2014; Coyle et al., 2012; Amin, 2015) 

Salah satu gejala dari diare akut adalah adanya darah dalam tinja yang 

biasanya didiagnosis sebagai disentri (World Gastroenterology Organisation, 

2008). Penanganan disentri dan diare akut infeksi tanpa adanya darah berbeda 

karena penyebab utama dari disentri adalah bakteri (World Health Organization, 

2005).  Di RSUD Dr. Moewardi selain diagnosis diare akut juga ditemukan 

diagnosis disentri. Karena penanganannya berbeda maka evaluasi penggunaan 

antibiotik digolongkan sesuai diagnosisnya yaitu disentri atau diare akut. 

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyebutkan bahwa pemberian 

antibiotik harus dilakukan segera pada anak dengan disentri. Antibiotik yang 

dianjurkan untuk disentri adalah kotrimoksazol, namun jika selama 2 hari tidak 

membaik maka perlu dilakukan penggantian antibiotik (World Health 

Organization, 2005). Selain bakteri, disentri juga dapat disebabkan oleh amuba 

dan dapat diobati menggunakan antibiotik metronidazole (World Health 

Organization, 2013). 

Penggunaan antibiotik yang tidak rasional dapat berefek pada resistensi 

bakteri terhadap antibiotik, meningkatnya morbiditas dan mortalitas juga 

meningkatnya biaya kesehatan. Salah satu peran apoteker untuk menanggulangi 

masalah ketidakrasionalan penggunaan antibiotik adalah dengan melakukan 

evaluasi penggunaan antibiotik. Evaluasi terhadap antibiotik dapat dilakukan 
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dengan pengkajian terhadap kesesuaian indikasi, pasien, jenis dan dosis obat 

terhadap pedoman kesehatan yang ada (Kemenkes RI, 2011b). 

Beberapa penelitian telah dilakukan terhadap resistensi bakteri yang 

menyebabkan diare. Penelitian yang dilakukan oleh Sangeetha et al., (2014) di 

India, 69% bakteri shigella pada anak dengan penyakit disentri resisten terhadap 

Siprofloksasin dan Seftriakson. Rajeshwari et al., (2013) juga melakukan 

penelitian yang sama di New Delhi hasilnya adalah bakteri shigella resisten 

terhadap asam nalidiksat (95,7%), norfloksasin (87%), dan amoksisilin (56,5%). 

Tjaniadi et al., (2003) juga melakukan penelitian  terhadap bakteri penyebab diare 

di Indonesia hasilnya adalah Shigella sp. dan V.cholerae O1 resisten terhadap 

ampisilin, kotrimoksazol, kloramfenikol dan tetrasiklin; Campylobacter jejuni dan 

V.cholerae non-O1 resisten terhadap siprofloksasin, norfloksasin, seftriakson. 

Banyaknya kasus diare pada balita dan resistensi bakteri penyebab diare pada 

balita maka pemberian antibiotik harus diberikan secara tepat dan perlu dilakukan 

evaluasi terhadap penggunaan antibiotik. 

Penelitian sebelumnya tentang evaluasi penggunaan antibiotik penyakit 

diare pada pasien pediatri yang dilakukan Utami tahun 2012 menyimpulkan 

ketepatan penggunaan antibiotik pada diare yaitu tepat pasien 100%, tepat dosis 

20%, tepat frekuensi pemberian 56%. Akan tetapi pada penelitian tersebut belum 

mengevaluasi ketepatan indikasi, ketepatan obat dan ketepatan durasi pengobatan 

maka perlu dilakukan evaluasi penggunaan antibiotik pada pasien balita dengan 

penyakit diare akut dengan diagnosis disentri atau diare akut (diare akut infeksi 

bukan disentri) di RSUD Dr.Moewardi periode September-Desember 2015. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana gambaran penggunaan antibiotik pada pasien balita diare akut 

dengan diagnosis disentri atau diare akut (diare akut infeksi bukan 

disentri) maupun disentri di instalasi rawat inap RSUD Dr. Moewardi 

periode September-Desember 2015? 

2. Apakah penggunaan antibiotika pada pasien balita diare akut dengan 

diagnosis disentri atau diare akut (diare akut infeksi bukan disentri) di 

instalasi rawat inap RSUD Dr.Moewardi periode September-Desember 
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2015 sesuai dengan guideline dilihat dari segi tepat indikasi, tepat obat, 

tepat pasien, tepat dosis dan frekuensi pemberian juga tepat durasi 

pemberian? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui gambaran penggunaan antibiotik pada pasien balita 

dengan diare akut dengan diagnosis disentri atau diare akut (diare akut 

infeksi bukan disentri) rawat inap RSUD Dr. Moewardi periode 

September-Desember 2015. 

2. Untuk melakukan evaluasi ketepatan terhadap penggunaan antibiotik pada 

pasien balita dengan diare akut dengan diagnosis disentri atau diare akut 

(diare akut infeksi bukan disentri) di instalasi rawat inap RSUD Dr. 

Moewardi periode September-Desember 2015 dengan dilihat dari segi 

ketepatan indikasi, ketepatan obat, ketepatan pasien, ketepatan dosis, 

ketepatan frekuensi pemberian dan ketepatan durasi pemberian. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Diare 

a. Pengertian diare 

Diare adalah buang air besar dengan frekuensi lebih dari tiga kali 

dalam sehari dengan konsistensi tinja lembek hingga cair. (Ikatan Dokter 

Anak Indonesia, 2011).  

b. Penyebab diare 

1) Bakteri 

Bakteri yang dapat menyebabkan diare adalah Escherichia coli, 

Campylobacter, Shigella sp., Vibrio Cholerae, dan Salmonella. 

2) Virus 

Virus yang sering menyebabkan diare adalah rotavirus yang biasanya 

menyebabkan dehidrasi parah pada pasien diare. Selain itu virus lain yang 

dapat menyebabkan diare adalah Human calicicivirus (HuCVs) seperti 

famili Calciviridae, merupakan virus kedua yang sering menyebabkan 
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diare pada anak. Selanjutnya adalah adenovirus yang biasanya 

menyebabkan penyakit saluran nafas, namun juga dapat menyebabkan 

penyakit pada saluran pencernaan. 

3) Parasit 

Parasit yang paling sering menyebabkan diare adalah Giardia intestinalis, 

Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica dan Cyclospora 

cayetanensis. 

(World Gastroenterology Organisation, 2008) 

c. Pemeriksaan fisik pada diare 

Hal yang perlu dilihat pada pasien diare adalah : 

1) Adanya tanda dehidrasi (ringan atau berat) 

a) Rewel atau gelisah 

b) Kesadaran anak berkurang/letalergis 

c) Mata terlihat cekung 

d) Ketika perut dicubit kembalinya kebentuk semula sangat lambat 

atau lama 

e) Haus (minum dengan lahap) atau malas minum 

f) Pemeriksaan adanya darah dalam tinja 

2) Pemeriksaan adanya invaginasi (massa intra-abdominal, tinja hanya 

berisi lendir atau darah) 

3) Adanya tanda gizi buruk pada pasien 

4) Perut kembung 

(World Health Organization Indonesia, 2009) 

d. Tatalaksana diare 

Menurut World Health Organization Indonesia, (2009) tiga 

tatalaksana diare paling utama pada semua anak adalah terapi rehidrasi, 

pemberian zinc dan pemberian makan. 

1) Terapi dehidrasi 

Terapi rehidrasi dilakukan karena selama anak diare mengalami 

kehilangan cairan dan elektrolit (natrium, kalium dan bikarbonat). 
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Dehidrasi ini terjadi jika kehilangan cairan dan elektrolit tidak 

diganti secara adekuat. 

2) Zinc 

Zinc merupakan mikronutrien yang penting untuk kesehatan dan 

perkembangan pada anak. Kehilangan zinc dalam jumlah yang 

banyak terjadi pada diare. Pemberian zinc bermanfaat untuk 

kesembuhan anak dan menjaga kesehatan anak dibulan-bulan 

berikutnya. 

3) Pemberian makan 

Selama diare biasanya terjadi penurunan asupan makanan yang 

menyebabkan penurunan berat badan yang akan berefek pada 

kegagalan pertumbuhan pada anak. Kelanjutannya akan terjadi 

gangguan terhadap gizi anak dan menjadikan diare lebih parah. Hal 

ini dapat dicegah dengan cara pemberian makanan kaya gizi selama 

anak diare maupun ketika anak sudah sehat. 

4) Pemberian Antibiotik dan Antidiare 

Pemberian antibiotik pada pasien balita hanya bermanfaat jika pasien 

mengalami diare dengan darah (disentri), kolera, dan infeksi berat 

lain yang bukan merupakan infeksi saluran pencernaan. Antibiotik 

direkomendasikan untuk pasien dengan situasi berikut : bayi pada 

tiga bulan pertama setelah dilahirkan, bayi prematur hingga 52 

minggu, anak dengan defisiensi imun primer maupun sekunder, anak 

dengan penyakit komplikasi oleh sepsis (Koletzko and Osterrieder, 

2009). Sedangkan pemberian antidiare tidak boleh diberikan pada 

pasien balita dengan diare akut, presisten maupun disentri karena 

dapat menimbulkan efek samping yang terkadang berakibat fatal 

seperti koma, kehilangan cairan yang berat pada pencernaan, dan 

lethargy (Paediatric Child Health, 2003). 

e. Terapi antibiotik empirik untuk diare 

Kultur tinja dan uji isolasi antimikroba adalah cara yang baik untuk 

menentukan terapi antibiotik untuk pasien anak dengan diare, namun hasil 
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yang didapat lama sekitar 72 jam atau bahkan lebih. Pada kasus anak yang 

kondisinya parah pengunaaan antibiotik secara empiris perlu dilakukan 

sambil menunggu hasil pemeriksaan tinja (Diniz-Santos et al., 2006). 

f. Terapi Antibiotik diare berdasarkan penyebab 

Terapi antibiotik untuk penyakit gastroenteritis tidak perlu 

dilakukan secara rutin, tetapi digunakan  untuk patogen yang spesifik. 

Pemberian antibiotik pada pasien anak dengan penyakit  diare berdasarkan 

Guarino et al., (2014) dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 1. Pemberian antibiotik berdasarkan penyebab 

Penyebab Terapi Antibiotik Altenatif 

Shigella spp oral : azitromycin (12 mg/kg 

pada hari pertama kemudian 6 

mg/kg selama 4 hari) 

parenteral, IV, IM : seftriakson 

(50 mh/kg 2-5 har) 

. 

sefiksim (8 mg/kg/hari) ; 

siprofloksasin (20-30 

mg/kg/hari 

Jika sensitifitas bakteri 

diketahui : 

Kotrimoksazol (8 mg/kg/hari 

udari TMP) atau ampisilin 

(100 mg/kg/hari) atau asam 

nalidiksat (55mg/kg/hari) 

Salmonella spp (nontyphoidal) seftriakson (50-100 

mg/kg/hari) selama 3 hari 

(Guerrant et al., 2001) 

azitromisin (10 mg/kg/hari), 

siprofloksasin (20-30 

mg/kg/hari) 

Jika sensitifitas bakteri 

diketahui : 

Kotrimoksazol (8 mg/kg/hari 

untuk TMP) 

Campylobacter azithromisin (10 mg/kg/hari 

selama 3 hari atau 30 mg/kg 

satu kali sehari  

doksisiklin (>8 tahun) atay 

siprofloksasin (>17 tahun) 

ketika sensitifitas bakteri 

diketahui 

Enterotoxigenic : Escherichia 

coli 

azithromisin (10 mg/kg/hari 

selama 3 hari 

sefiksim (8 mg/kg/hari selama 

5 hari), Kotrimoksazol (8 

mg/kg/hari untuk TMP), 

siprofloksasin (20-30 

mg/kg/hari, rifasimin (>12 

tahun 600 mg/hari selama 3 

hari) 

Vibrio cholerae azithromisin (10 mg/kg/hari 

selama 3 hari atau 30 mg/kg 

satu kali sehari 

doksisiklin (>8 tahun) atay 

siprofloksasin (>17 tahun) atau 

Kotrimoksazol jika sensitifitas 

bakteri diketahui 

Clostridium difficile Metronidazol (30 mg/kg/hari 

selama 10 hari) 

Vankomisin (40 mg/kg/hari) 

Amoebiasis Metronidazole 

Anak : 10mg/kg tiga kali 

sehari selama 5 hari 

(World Gastroenterology 

Organisation, 2008) 
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2. Diare Akut 

Diare akut merupakan diare dengan gejala buang air besar dengan 

frekuensi lebih dari tiga kali dalam sehari dengan konsistensi cair dan 

berlangsung kurang dari 1 minggu (Ikatan Dokter Anak indonesia, 2009). 

Pasien dengan diare akut harus diklasifikasikan berdasarkan status 

dehidrasinya dan diberi pengobatan sesuai dengan status dehidrasinya. 

Status dehidrasi sendiri dibagi menjadi tiga yaitu dehidrasi berat, dehidrasi 

ringan/sedang dan tanpa dehidrasi. 

a. Pengobatan diare akut dehidrasi berat 

1) Pemberian cairan intravena segera saat infus masih disiapkan dan 

diberi oralit jika anak dapat minum. 

2) Pada anak dengan umur lebih dari 2 tahun dengan dehidrasi 

kemungkinan adalah kolera dan diberi antibiotik oral yang sensitif 

terhadap Vibrio cholerae. Tertrasiklin, doksisiklin, kotrimoksazol, 

eritromisin, dan kloramfenikol merupakan antibiotik pilihan lain. 

3) Pemberian zinc segera jika anak tidak muntah lagi 

b. Pengobatan diare akut dehidrasi ringan/sedang 

1) Pemberian larutan oralit pada tiga jam pertama 

2) Jika muntah pemberian oralit diperlambat dan jika kelopak mata 

anak bengkak  oralit dihentikan dan diberi air matang atau ASI 

3) Jika tiga jam tidak terlihat dehidrasi lagi diberi cairan tambahan, 

Zinc selama 10 hari, dan pemberian minum dan makan 

c. Pengobatan diare akut tanpa dehidrasi 

1) Pemberian tablet Zinc selama 10 hari 

2) Pemberian makan pada anak. Makanan yang direkomendasikan 

adalah sereal atau yang mengandung zat tepung yang dicampur 

dengan kacang-kacangan, sayuran dan daging/ikan, sari buah segar 

dan makanan pendamping asi yang direkomendasikan. Anak harus 

dibujuk terus menerus meskipun tidak mau makan. 

3) Pemberian ASI 
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d. Pengobatan dengan Antibiotik 

Pengobatan antibiotik untuk diare akut harus berdasarkan adanya 

indikasi, misalnya adalah disentri, atau kolera (Ikatan Dokter Anak 

Indonesia, 2011). Pemberian antibiotik paling baik adalah berdasakan dari 

pemeriksaan tinja atau adanya kultur (Koletzko and Osterrieder, 2009). 

Namun hasil kultur biasanya lama, sehingga pasien memerlukan terapi 

empirik sambil menunggu hasil kultur. Terapi empirik pilihan untuk diare 

akut infeksi pada balita dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Antibiotik pilihan untuk terapi empirik pada balita dengan diare akut infeksi. 

Antibiotik Aturan pakai 

Ampisilin BB < 20 kg 50-100 mg/kg/hari dalam 4 dosis 

BB > 20 kg 250-500 mg/ hari dalam 4 dosis 

Kotrimoksazol 10/50 mg/kg/hari dalam dua dosis 

Kloramfenikol 50-100 mg/kg/hari dalam 4 dosis 

Asam Nalidiksat 55 mg/kg/hari dalam 4 dosis 

Siprofloksasin 20-30 mg/kg/hari dalam 2 dosis 

Sefiksim  7,5-10 mg/kg/hari dalam 1-2 dosis 

Azitromisin 5-12 mg/kg/hari satu kali pakai 

Metronidazol 20-40 mg/kg/hari dalam 3 dosis untuk 

antibiotic-associated diarrhea 

Rifamisin 600 mg/hari dalam 3 dosis 

(Diniz-Santos et al., 2006) 

e. Klasifikasi Diare Akut 

Klasifikasi diare akut berdasarkan penyebabnya : 

1) Diare akut infeksi : disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus 

dan parasit. 

2) Diare akut non infeksi : diare akut yang biasanya disebabkan karena 

kondisi fisiologis dari pasien seperti cemas dan takut yang dapat 

menyebabkan diare. 

(Fithria and Di’fain, 2015) 

Dari klasifikasi tersebut diare akut infeksi dibagi lagi menjadi dua yaitu : 

1) Diare inflamasi : diare infeksi yang disebabkan oleh invasi bakteri yang 

menghasilkan sitotoksin yang ditandai dengan adanya darah dalam tinja 

(biasanya didiagnosis sebagai disentri) dan terdapat leukosit dalam tinja. 

2) Diare non inflamasi : diare akut infeksi tanpa adanya darah dalam tinja. 

(Amin, 2015) 
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3. Disentri 

a. Pengertian Disentri 

Disentri merupakan penyakit diare yang terdapat darah di dalam 

feses. Disentri sering juga digambarkan sebagai tanda dari diare dengan 

demam, kram pada perut, tinja berlendir dan nyeri pada dubur. Pendarahan 

yang terjadi pada anak anak biasanya adalah suatu tanda dari infeksi 

enterik yang invasif yang dapat berdampak besar terhadap morbiditas dan 

kematian. 10 % dari semua kejadian diare yang terjadi pada anak dibawah 

5 tahun adalah disentri, dan merupakan penyebab kematian dari diare 

hingga 15% (WHO, 2002). Selain itu, disentri juga didefinisikan sebagai 

serangan akut diare yang berlangsung ≤ 14 hari dimana terdapat darah 

dalam tinja, atau tanpa ada darah darah dalam tinja namun tinja berlendir 

(Pfeiffer et al., 2012). 

b. Penyebab Disentri 

Bakteri yang menyebabkan disentri yang paling sering adalah 

Shigella, terutama S. Flexneri dan S. Dysenteriae tipe 1. Penyebab lainnya 

adalah Campylobacter jejuni, terutama pada bayi, dan yang lebih jarang 

adalah Salmonella ; Enteroinvasif Escherichia coli bersama dengan 

Shigella dan dapat menyebabkan disentri yang berat, kemudian 

Entamoeba histolytica dapat menyebabkan disentri pada anak anak usia 

lebih dari 5 tahun dan orang yang dewasa namun jarang dijumpai pada 

anak di bawah 5 tahun (WHO, 2002) 

Penelitian yang lain juga menegaskan bahwa  Shigella, Salmonella 

dan Campylobacter adalah penyebab disentri di seluruh wilayah dunia. 

Pada daerah yang tropis E. histolytica juga merupakan penyebab disentri. 

Sedangkan pada daerah industri biasanya disebabkan oleh Shiga toxin-

producing E. coli (STEC) namun biasanya pada usia dewasa. Beberapa 

juga diperkirakan bahwa disentri disebabkan oleh C. difficile (CDI), 

namun belum dilakukan penelitian dengan mendalam (Pfeiffer et al., 

2012). 
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c. Tatalaksana Disentri 

Terapi penyakit disentri pada anak biasanya dilakukan perawatan di 

rumah sakit. Anak yang harus diberi perawatan di rumah sakit adalah : 

4) Anak dengan umur <2 bulan 

5) Anak yang mengalami keracunan, letargis, perut kembung dan nyeri 

tekan atau kejang 

6) Anak mempunyai resiko sepsis dan harus dilakukan perawatan di 

rumah sakit 

Penatalaksanaan disentri pada balita biasanya direkomendasikan 

untuk diberikan kotrimoksazol dan jika tidak membaik maka dilakukan 

penggantian antibiotik. Dosis kotrimoksazol pada anak adalah 

Trimetoprim 4mg/kgBB dan Sulfametoksazol 20mg/kgBB dua kali sehari. 

Penanganan disentri pada anak adalah : 

1) Penanganan pada gejala dehidrasi dan pemberian makan seperti pada 

diare akut 

2) Penanganan paling baik adalah yang didasarkan pada pemeriksaan 

tinja rutin atau hasil laboratorium tinja, jika positif adanya amuba 

maka diberikan Metronidazol dengan dosis 50mg/kg/BB dengan 

frekuensi 3 kali sehari dan durasi pemberian selama 5 hari. 

3) Pemberian antibiotik oral dengan durasi pemberian 5 hari yang 

sebagian besar sensitif terhadap bakteri shigella. Antibiotik yang 

sensitif untuk penyakit disentri di Indonesia adalah Siprofloksasin, 

Sefiksim dan Asam Nalidiksat. 

4) Penanganan untuk bayi dengan umur <2 bulan, jika terdapat sebab 

yang lain seperti invaginasi maka anak harus dirujuk ke spesialis 

bedah (World Health Organization Indonesia, 2009) 

Penggunaan antibiotik dipertimbangkan untuk diare yang 

disebabkan oleh : Shigella, Salmonella, Campylobacter, atau infeksi 

parasit. Diare sedang atau parah dengan panas atau tinja yang berdarah 

diberikan antibiotik golongan kuinolon dan kotrimoksazol merupakan 
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pilihan kedua. Rifaximin adalah antibiotik spektrum luas yang mungkin 

juga bisa digunakan. 

4. Antibiotik 

Antibiotik adalah suatu obat yang digunakan untuk membunuh 

kuman yang diakibatkan oleh suatu infeksi pada tubuh. Pada penggunaan 

antibiotik pada pasien anak perlu diberikan perhatian secara khusus karena 

kecenderungan untuk terjadinya pemakaian yang berlebihan seperti 

pemakaian antibiotik untuk penyakit yang tidak disebabkan oleh bakteri 

namun disebabkan oleh virus. Penggunaan antibiotik untuk penyakit virus 

di indonesia masih sangat besar dan mencapai angka hampir 90% yang 

berdampak pada : pembentukan imunitas anak terhambat, memperpanjang 

lama penyakit, kuman baik yang dibutuhkan oleh tubuh ikut terbunuh, 

efek samping yang ditimbulkan bertambah, dan terjadinya resistensi 

antibiotik (Darmansjah, 2008). Resistensi mikroba merupakan masalah 

yang signifikan bagi rumah sakit dan dapat mengakibatkan kenaikan 

morbiditas, mortilitas dan beban ekonomi (Savov et al., 2013). 

5. Evaluasi Antibiotik 

Evaluasi penggunaan antibiotik adalah suatu program untuk 

mengendalikan resistensi antibiotik di rumah sakit baik kuantitatif maupun 

kualitatif dan digunakan sumber data dan metode secara standar. Salah 

satu sumber data yang dapat digunakan untuk mengevaluasi penggunaan 

antibiotik di rumah sakit adalah data rekam medik (Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia, 2015). 

Beberapa tujuan dari evaluasi terhadap penggunaan antibiotik yaitu 

untuk melihat dan mengetahui jumlah dari antibiotik yang digunakan di 

rumah sakit, untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas penggunaan 

antibiotik di rumah sakit, untuk dasar dalam penetapan surveilans 

penggunaan antibiotik di rumah sakit secara terstandar juga sistematik, 

untuk indikator terhadap kualitas dari suatu rumah sakit (Kemenkes RI, 

2011a). 
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6. Penggunaan Obat Rasional 

Kerasionalan penggunaan obat adalah pengunaan obat yang sesuai 

dengan kebutuhan pasien dari keadaan klinisnya dalam jumlah dan massa 

yang memadai dan biaya yang paling rendah. Irrational prescribing atau 

pengobatan yang tidak rasional bisa dalam dosis yang berlebih 

(overprescribing) atau tidak memadai (underprescribing), penggunaan 

banyak obat yang sebenarnya tidak dibutuhkan (polifarmasi), pengunaan 

obat yang toksisitasnya lebih tinggi sementara ada obat yang lebih aman, 

penggunaan antibiotik pada penyakit karena virus, menggunakan obat 

tanpa ada dasarnya, memberikan obat yang terjadi interaksi dan 

menggunakan injeksi sementara oral dapat digunakan (Sadikin, 2011). 

Kerasionalan dalam penggunaan antibiotik harus memenuhi 

beberapa aspek, yaitu tepat pasien, tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, 

dan tepat lama pemberian (Kaparang et al., 2014). Pengertian dari masing-

masing aspek kerasionalan penggunaan antibiotik adalah : 

a. Tepat Indikasi adalah pemberian obat kepada pasien yang memiliki 

gejala yang diindikasi karena setiap obat memiliki spektrum terapi 

yang spesifik. Misalnya  Antibiotik, diindikasikan untuk infeksi 

bakteri, maka pemberian obat hanya dianjurkan untuk pasien yang 

mempunyai gejala terhadap infeksi bakteri. 

b. Tepat obat adalah ketepatan keputusan pemberian terapi setelah 

diagnosis ditegakkan dengan benar. Obat yang dipilih harus 

mempunyai efek terapi yang sesuai dengan spektrum penyakit. 

c. Tepat pasien adalah pemberian obat yang tepat kepada pasien dengan 

kondisi tertentu. Pemberian obat harus tepat berdasar kondisi pasien 

karena respon individu terhadap efek obat sangat beragam. 

d. Tepat dosis adalah pemberian besaran dosis yang tepat kepada pasien. 

Pemberian dosis berlebih akan beresiko timbulnya efek samping dan 

dosis yang terlalu kecil tidak akan menjamin tercapainya kadar terapi 

yang diharapkan. 
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e. Tepat frekuensi pemberian adalah ketepatan pemberian obat tiap 

selang waktu tertentu. Makin sering frekuensi pemberian maka akan 

menurunkan tingkat kepatuhan dan obat harus diminum 3 kali sehari 

artinya obat diminum tiap interval 8 jam. 

f. Tepat durasi pemberian adalah lama pemberian obat harus tepat sesuai 

penyakitnya masing-masing karena akan berpengaruh terhadap hasil 

dari pengobatan. 

Dampak yang bisa timbul akibat dari ketidak rasionalan sangat 

bermacam-macam misalnya efek samping, biaya yang mahal, ataupun 

terjadinya resistensi kuman terhadap suatu antibiotik tertentu dan mutu 

yang rendah dari pelayanan pengobatan secara umum (Kemenkes RI, 

2011a). 

E. Keterangan Empiris 

Penelitian ini diharapkan untuk mendapat data rekam medis pasien 

sehingga dapat dilihat gambaran penggunaan antibiotik dan dapat dilakukan 

evaluasi penggunaan antibiotik berdasarkan parameter ketepatan indikasi, dosis, 

obat, pasien, frekuensi penggunaan, dan durasi penggunaan antibiotik pada pasien 

balita dengan diagnosis disentri dan diare akut di instalasi rawat inap RSUD Dr. 

Moewardi. 


